Jan Paweł II w Małopolsce
środa, 10 lutego 2010 09:01

Wyjątkowe miejsca...
Niezwykłe świadectwa...
Niepowtarzalne wspomnienia...

„Spotkania z Janem Pawłem II w Małopolsce” to kolejna wspólna akcja Centrum Jana Pawła II „
Nie lękajcie się!”
, Instytutu Dialogu Międzykulturowego oraz Radia VOX FM mająca na celu promowanie oraz
rozpowszechnianie dziedzictwa i osoby Jana Pawła II.

"Wszyscy doskonale pamiętamy wielkości i wyjątkowość, zarówno pontyfikatu, jak i osoby Jana
Pawła II. To w naszych stronach, na ziemi małopolskiej, urodził się, wzrastał i kształtował
człowiek, który przez 27 lat stał na straży tronu św. Piotra. Jego niezwykła osobowość związana
była nierozerwalnie z miejscami w których się wychował oraz ludźmi, którzy go otaczali" - mówi
ks. prałat Jan Kabzinski - Prezes Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"

"Mieszkańcy Małopolski, doskonale pamiętają Karola Wojtyłę. Przed oczyma mamy dom, w
którym się wychował, kościół, który go kształtował, Katedrę, gdzie stał się kapłanem oraz
miejsca, w których żył i pracował. Niestety nie wszyscy Polacy mają to szczęście na co dzień
obcować z miejscami i pamiątkami bezpośrednio związanymi z Karolem Wojtyłą – Janem
Pawłem II" - dodaje ks. Kabziński.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom milionów Polaków, którzy pragną poznać miejsca bliskie
sercu „Pielgrzyma Narodów”, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” oraz Instytut Dialogu
Międzykulturowego wraz z Radiem VOX FM przygotowuje cykl audycji na antenę ogólnopolską
„Spotkania z Janem Pawłem II w Małopolsce”. Audycje odbywać się będą na antenie radia
VOX FM w niedziele w godzinach 10.00 – 12.00:

21 lutego – Wawel - krypta św. Leonarda, gdzie ks. Karol Wojtyła odprawił pierwszą Mszę św.

7 marca - Niegowić - pierwsza parafia ks. Karola Wojtyły

21 marca - Kraków – kościół św. Floriana, gdzie ks. Karol Wojtyła pracował jako duszpasterz
akademicki

18 kwietnia - Kalwaria Zebrzydowska – miejsce zawierzenia siebie Maryi przez Jana Pawła II

2 maja - Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie Jana Paweł II dokonał Aktu
Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu

16 maja - Kraków – Łagiewniki - miejsce, gdzie powstaje Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie
się!”

Podczas audycji spotkamy się z osobami pamiętającymi okres posługi ks. Karola Wojtyły –
papieża Jana Pawła. Spotkamy niezwykłych świadków pracy kapłana, biskupa, pasterza
Rzymu. Odwiedzimy miejsca szczególne, usłyszymy unikatowe, niezapomniane wspomnienia
związane z jego osobą.

To niepowtarzalna okazja, by przenieść się w strony bliskie sercu „Pielgrzyma Narodów” i
wspólnie ze świadkami jego wielkości niejako powrócić do czasu jego obecności w tym miejscu.
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Spotkania poprowadzi Artur Moczarski.
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